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مر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2019
ب�إن�شاء مركز الطاقة امل�ستدامة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة  1996يف �ش�أن الكهرباء واملاء ،املع َّدل بالقانون رقم
( )40ل�سنة ،2018
وعلى قانون اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2011ب�إن�شاء اللجنة العليا لل َرثوات الطبيعية والأمن
االقت�صادي وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )52ل�سنة  2009ب�إن�شاء مركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية والطاقة ،املع َّدل بالأمر امللكي رقم ( )5ل�سنة ،2017
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ُك ٍّل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزير :وزير �شئون الكهرباء والماء.
المركز :مركز الطاقة الم�ستدامة ال ُمن�ش�أ بموجب �أحكام هذا المر�سوم.
المجل�س :مجل�س الوزراء.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للمركز المع َّين ِطبق ًا للمادة ال�ساد�سة من هذا المر�سوم.
الطاقة الم�ستدامة :الطاقة الناتجة من م�صادر الطاقة الم�ستدامة.
م�ص ��ادر الطاق ��ة الم�ستدامة :الطاقة ال�شم�سية ،طاقة الري���اح ،الطاقة الحيوية ،طاقة الحرارة
الجوفية ،الطاقة المائية ،وغيرها من الم�صادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والم�ستمر.
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املادة الثانية

ُين�ش�أ مركز ي�سمى (مركز الطاقة امل�ستدامة) ،ويتبع جمل�س الوزراء ،ويخ�ضع لإ�شراف
الوزير.

املادة الثالثة

يهدف املركز �إىل القيام بكافة املهام وامل�سئوليات املتعلقة بتقدمي الدعم الفني للجهات
املعنية يف جمال املحافظة على م�صادر الطاقة امل�ستدامة ب�شتى �أنواعها ،ف�ض ًال عن رفع كفاءة
ا�ستخداماتها وتطويرها وحتقيق التزويد الآمن منها ،والت�شجيع على اال�ستثمار فيها ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى ذات العالقة.

املادة الرابعة

يبا�شر املركز كافة املهام وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه ،وله على الأخ�ص ما يلي:
 -1التقييم ال�شامل مل�صادر �إنتاج الطاقة امل�ستدامة وو�سائل رفع كفاءتها ،واقرتاح ال�سيا�سة
العامة يف هذا ال�ش�أن ،وتقدمي امل�شورة الفنية جلميع اجلهات املن ِتجة واملو ِّزعة وامل�سته ِلكة
للطاقة مبختلف �أنواعها� ،سواء احلكومية �أو اخلا�صة وامل�شرتكة ،لإدارة تلك امل�صادر
واملحافظة عليها ب�أعلى درجات الكفاءة والفاعلية املح ِّفزة لنمو منتظم لالقت�صاد الوطني.
 -2تقدمي الدعم الفني والتن�سيق بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية القرتاح الأهداف
الوطنية يف جماليَ الطاقة امل�ستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
 -3اقرتاح ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات و�إجراءات التخطيط املتكامل وامل�ستدام جلميع م�صادر
الطاقة امل�ستدامة ،وتر�شيد ا�ستخدام م�صادرها ،واملحافظة عليها ورفع كفاءة ا�ستخدامها،
مع املحافظة على البيئة ،ور ْفع التو�صيات �إىل الوزير الذي يقوم بدوره بر ْف ِعها �إىل املجل�س.
وللمركز متابعة تنفيذ هذه التو�صيات وخا�صة فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات مع اجلهات ذات العالقة.
 -4اقرتاح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة امل�ستدامة ،وحتديد الأهداف وال ِّن َ�سب الوطنية
لرفع كفاءة الطاقة امل�ستدامة ون�سبة م�شاركتها يف اخلليط الكلي للطاقة.
 -5اقرتاح املبادرات وامل�شاريع التي من خاللها يتم حتديث وتطوير م�صادر الطاقة امل�ستدامة
لزيادة ن�سبة م�ساهمتها يف جمموع الطاقة الكلي ،وحتقيق ا�سرتاتيجيات اململكة لال�ستدامة
والتزويد الآمن ،وكيفية تنفيذ هذه املبادرات وامل�شاريع وتقدمي الدعم الالزم لها.
 -6اقرتاح الت�شريعات والأنظمة الالزمة يف �ش�أن املحافظة على الطاقة امل�ستدامة وت�سهيل
وتي�سري اال�ستفادة منها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
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 -7بناء القدرات والتدريب والتعاون مع امل�ؤ�س�سات البحثية واملعاهد واجلامعات يف جمال بحث
وتطوير الطاقة امل�ستدامة وجمال كفاءتها واملحافظة عليها.
 -8اقرتاح احلوافز التي من �ش�أنها ت�شجيع مبادرات وم�شاريع الطاقة امل�ستدامة ،وبناء القدرات
والتدريب والتعاون مع امل�ؤ�س�سات البحثية واملعاهد واجلامعات ،والتفاعل مع املجتمع والهيئات
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،بالتعاون مع مركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة.
� -9إعداد ْ
ون�شر برامج توعية وتثقيف يف جمال ا�ستخدام م�صادر الطاقة امل�ستدامة واملحافظة
عليها ورفع كفاءتها ،ف�ض ًال عن تنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات ،و�إعداد دورات تدريبية يف جمال
احلفاظ على الطاقة امل�ستدامة ل�سائر اجلهات ،بالتعاون مع مركز البحرين للدرا�سات
ِ
اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة.
ر�صد �أداء قطاع الطاقة امل�ستدامة ،وو�ضع امل�ؤ�شرات الفنية واالقت�صادية حول مدى حتقيق
ْ -10
الأهداف اال�سرتاتيجية للطاقة امل�ستدامة ومبادرات كفاءتها واملحافظة عليها ،والت ََّح ُّول �إىل
اقت�صاد منخف�ض الكربون.
احلفاظ على الطاقة امل�ستدامة ،وحتفيزه على
 -11توجيه القطاع اخلا�ص وتفعيل دوره يف ِ
ت�أ�سي�س �شركات خا�صة �أو م�شرتَكة مع اجلهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة
وا�ستخدام م�صادر الطاقة امل�ستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية ،وذلك ِوفق ًا للقواعد املعمول
بها يف هذا ال�ش�أن.
 -12تقدمي اال�ست�شارات والدرا�سات للقطاع اخلا�ص ب�ش�أن م�صادر الطاقة امل�ستدامة و�سبل
املحافظة عليها واال�ستغالل الأمثل لها ،على �أنْ يحدِّ د املركز مقاب ًال لتقدمي هذه اال�ست�شارات
والدرا�سات.
ويف جميع الأحوال يرفع املركز كافة االقرتاحات والتو�صيات والتقارير �إىل الوزير الذي
يقوم بدوره بر ْف ِعها اىل املجل�س ب�صفة دورية.

املادة اخلام�سة

يتوىل الوزير الإ�شراف على املركز ،وله جميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه ،وله
على وجه اخل�صو�ص القيام بالآتي:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
 -2اعتماد اخلطط العامة التي تكفل حتقيق �أهداف املركز.
 -3اعتماد اللوائح والقرارات الالزمة ل�سري العمل يف املركز.
 -4اعتماد التقارير الدورية ب�ش�أن �أن�شطة املركز ومدى حتقيقه لأهدافه وغاياته ور ْف ِعها �إىل
املجل�س.
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املادة ال�ساد�سة

يكون للمركز رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل م�ساعدُ ،يعينَّ مبر�سوم بنا ًء على اقرتاح الوزير،
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

املادة ال�سابعة

يكون الرئي�س التنفيذي م�سئو ًال �أمام الوزير عن �سري �أعمال املركز فني ًا و�إداري ًا ومالي ًا ،طبق ًا
لأحكام هذا املر�سوم ،ويتوىل بوجه خا�ص ما يلي:
�صدرها الوزير من
� -1إدارة املركز وت�صريف �شئونه ،والإ�شراف على �سري العمل فيه ِوفق ًا ِلـما ُي ِ
قرارات وتو�صيات.
 -2متابعة نظام العمل باملركز.
 -3اقرتاح تطوير خطط وبرامج املركز.
� -4إعداد وع ْر�ض تقارير دورية على الوزير كل ثالثة �أ�شهر ،عن ن�شاط املركز و�سري العمل به
وما مت �إجنازه ِو ْفق ًا للخطط والربامج املو�ضوعة ،وحتديد مع ِّوقات الأداء واحللول املقرتحة
لتفاديها ،وذلك ما مل يقرر الوزير مدة �أقل لتقدمي هذه التقارير.
� -5إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاطات املركز يف �ضوء اخلطط والأهداف ال�سنوية املو�ضوعة
وع ْر�ضه على الوزير يف نهاية كل �سنة.
 -6اقرتاح مقابل اال�ست�شارات والدرا�سات املق َّدمة للقطاع اخلا�ص ،وفئاتها ،وع ْر�ضه على الوزير
ملناق�شته واعتماده.
� -7إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز ،و�إعداد تقرير ب�ش�أنهما بالتن�سيق
مع وزارة املالية واالقت�صاد الوطني وع ْر�ضه على الوزير العتماده.
 -8اقرتاح م�شروع الهيكل التنظيمي للمركز وع ْر�ضه على الوزير للموافقة عليه ور ْف ِعه لديوان
اخلدمة املدنية العتماده.

املادة الثامنة

تكون للمركز املوارد املالية الكافية التي َمت ِّكنه من النهو�ض ب�أعبائه واملهام امل�سندة �إليه على
�أكمل وجه ،وتتكون هذه املوارد من:
تخ�ص�صه له الدولة.
 -1االعتماد املايل الذي ِّ
 -2مقابل اال�ست�شارات والدرا�سات والندوات التي يقوم بها املركز.
 -3التربعات واملعونات التطوعية التي يق ِّرر املركز قبولها ،وذلك ِو ْفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول
بها يف اململكة.
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املادة التا�سعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُك ٌّل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 3 :رجـ ـ ــب 1440هـ
الموافق 10 :مار�س 2019م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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